GOVERNMENT OF KARNATAKA
No. DPAR 153 SRR 2020

Karnataka Government Secretariat,
Vidhana Soudha,
Bangalore, Dated: 19.04.2022.
NOTIFICATION
Whereas the draft of the Karnataka Civil Services (Probation) Rules, 1977, was
published as required by clause (a) of sub-section (2) of section 3 read with section 8
of the Karnataka State Civil Services Act, 1978 (Karnataka Act 14 of 1990), in
Notification No. DPAR 153 SRR 2020, dated 03.03.2022 in Part IV-A (No.94) of the
Karnataka Gazette Extraordinary dated 3rd March 2022 inviting objections and
suggestions from persons likely to be affected thereby within fifteen days from the
date of publication of draft in the Official Gazette.
Whereas, the said Gazette was made available to the public on 3rd March
2022.
And, whereas no objections and suggestions have been received in this behalf
by the State Government,
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of
section 3 read with section 8 of the Karnataka State Civil Services Act, 1978
(Karnataka Act 14 of 1990), the Government of Karnataka makes the following rules,
namely:RULES
1. Title and Commencement: (1) These rules may be called The Karnataka
Civil Services (Probation) (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of their final publication in the
Official Gazette.
2. Amendment of rule 5.- In the Karnataka Civil Services (Probation) Rules,
1977, in rule 5, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted at the end,
namely,“Provided that, if a Government servant who has ceased to be in service on or
before the date of commencement of the Karnataka Civil Services (Probation)
(Amendment) Rules, 2022 or ceases to be in service after the said date on account of
retirement on attaining the age of superannuation before an order is issued by the
Appointing Authority declaring satisfactory completion of the period of his Probation
under clause (a) of sub-rule (1) or discharging him under clause (b) of sub-rule (1) or
discharging him during the period of probation under rule 6, the period of his

probation shall be deemed to have been extended till the date of his retirement on
attaining the age of superannuation, as the case may be, and it shall also be deemed
to have been declared as satisfactorily completed as on that date for the purpose of
pension only:
Provided further that, appointing authorities shall not delay in issuing orders
with regard to declare satisfactory completion of period of probation by a probationer
under clause (a) of sub-rule (1) or discharging him under clause (b) of sub-rule (1) or
discharging him during the period of probation under rule 6, as the case may be. For
this purpose, the Appointing Authorities shall regularly monitor pending cases
where such orders are required to be issued and take timely action to issue the
same.
Provided also that, no appointing authority shall make use of the provisions of
first and second proviso as pre-instance after the date of commencement of the
Karnataka Civil Services (Probation) (Amendment) Rules, 2022.”
By Order and in the name of the
Governor of Karnataka,
(Veerabhadra)
Under Secretary to Government,
Department of Personnel & Administrative Reforms,
(Service Rules-1).

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ :ಸಿಆಸುಇ 153 ಸೇನೆನಿ 2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಷರ್ಕಾರದ ಷಚಿವಾಲಯ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ:19.04.2022
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ (ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1977ಕ್ಕೆ

ಮತ್ತ ಷ್ಟು

ತಿದ್ದದ ಡಿ

ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ :14) ರ
3ನೇ ರ ಕರಣದ 2(ಎ) ಉ ರ ಕರಣನ್ನು

ರ ಕರಣ 8 ರೆಂದಿಗೆ

ಅಗತ್ೆ ಡಿಷಲಾದಂತೆ, ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಸಂಚಿಕ್ಕಯ ಭಾಗ IV-ಎ (ನಂ-94) ರಲ್ಲಿ

ಓದಿಕೆಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ

ದಿರ್ನೆಂಕ:03.03.2022ರ ರಾಜ್ೆ

ತ್ರ ದ ವಿಶೇಶ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 153 ಸೆನೆನಿ 2020,

ದಿರ್ನೆಂಕ:03.03.2022 ರಲ್ಲಿ ರ ಕಟಿಸಿ ಅದರಿೆಂದ ಭಾದಿತ್ರಾಗಬಹುದಾದಂತ್ಸ ೆ ಕ್ತತ ಗಳೆಂದ ಅಧಿಕೃತ್
ರಾಜ್ೆ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಆ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ರ ಕಟವಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆಕ್ಕಷ ೀಣೆ
ಮತ್ತತ ಷಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಷಲಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ,
ಷದರಿ

ರಾಜ್ೆ ತ್ರ ನ್ನು

ದಿರ್ನೆಂಕ:3ನೇ

ಮಾರ್ಚಾ

2022ರಂದ್ದ

ಸಾಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ

ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ,
ಮತ್ತತ ಷದರಿ ಕರಡಿನ ಬಗೆೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಕಷ ೀಣೆಗಳು ಮತ್ತತ ಷಲಹೆಗಳು ರಾಜ್ೆ ಷರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ
ಸಿಾ ೀಕೃತ್ವಾಗಿಲಿ ದಿರುವುದರಿೆಂದ,
ಈಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978(1990ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ :14) ರ
3ನೇ ರ ಕರಣದ 1ನೇ ಉ ರ ಕರಣನ್ನು
ಅಧಿರ್ಕರನ್ನು

8ನೇ ರ ಕರಣದೊೆಂದಿಗೆ ಓದಿಕೆಂಡಂತೆ ರ ದತ್ತ ವಾದ

ಚಲಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಷರ್ಕಾರವು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ರಚಿಸುತ್ತ ದೆ,

ಎೆಂದರೆ:ನಿಯಮಗಳು
1.

ಶೀರ್ಷಾಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರಂಭ:- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ

(ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ) (ತಿದ್ದದ ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022 ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯತ್ಕೆ ದ್ದದ .
(2) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಧಿಕೃತ್ ರಾಜ್ೆ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅೆಂತಿಮ ರ ಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನೆಂಕದಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ
ಬರತ್ಕೆ ದ್ದದ .
2. ನಿಯಮ 5ಕೆೆ ತಿದ್ದು ಪಡಿ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ
ನಿಯಮ 5ರ ಉ ನಿಯಮ 2ರ ಕನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಳಗಿನ ರಂತ್ತಕನ್ನು ಸೇರಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ ,“ರಂತ್ತ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಉ-ನಿಯಮ (1)ರ ರ ಕರಣ (ಎ)
ರನಾ ಯ ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಅಧಿಯನ್ನು

ತೃಪ್ತತ ಕರವೆಂದ್ದ ಘೀಷಿಸು ಅಥವಾ ಉ-ನಿಯಮ (1)ರ

ರ ಕರಣ

(ಬಿ)

ರನಾ ಯ

ಸೇವಯಿೆಂದ

ತೆಗೆದ್ದಹ್ವಕು

ಅಥವಾ

ನಿಯಮ

ರಿವಿೀಕ್ಷಣಾಧಿಯಲ್ಲಿ ರುವಾಗಲೇ ಸೇವಯಿೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಆದೇವನ್ನು
ಮೊದಲೇ ಷರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ್ನ ಯೀನಿವೃತಿತ ಯಷಸ ನ್ನು

(6)ರನಾ ಯ
ಹೊರಡಿಸು

ತ್ಲುಪ್ತದ ರ್ಕರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್

ಸೇವಾ (ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ) (ತಿದ್ದದ ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022 ಜಾರಿಯಾಗು ದಿರ್ನೆಂಕದಂದ್ದ ಅಥವಾ
ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೆಂಡ ನಂತ್ರ ವೀನಿವೃತಿತ ಹೊೆಂದಿ ಸೇವಯಿೆಂದ ಷಥ ಗಿತ್ಗೆಂಡಿದದ ಲ್ಲಿ ,
ಕೇಲ ಪ್ತೆಂಚಣಿಯ ಉದೆದ ೀವರ್ಕೆ ಗಿ ಆತ್ನ ರಿವಿೀಕ್ಷಣಾಧಿಯನ್ನು

ಆತ್ನ ಯೀನಿವೃತಿತ ಯ

ದಿರ್ನೆಂಕದರೆಗೂ ವಿಷತ ರಿಷಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತತ ಆ ದಿರ್ನೆಂಕದಂದ್ದ ತೃಪ್ತತ ಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಷಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ
ಘೀಷಿಷಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ ರಿಭಾವಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಮತ್ತತ ರಂತ್ತ, ಸಂದಭಾಾನ್ನಸಾರ, ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು ಉ-ನಿಯಮ (1)ರ
ರ ಕರಣ (ಎ) ರನಾ ಯ ರಿೀರ್ಕಷ ರ್ಥಾಯ ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಅಧಿಯನ್ನು

ತೃಪ್ತತ ಕರವೆಂದ್ದ ಘೀಷಿಸು

ಅಥವಾ ಉ-ನಿಯಮ (1)ರ ರ ಕರಣ (ಬಿ) ರನಾ ಯ ಆತ್ನನ್ನು ಸೇವಯಿೆಂದ ತೆಗೆದ್ದಹ್ವಕು ಅಥವಾ
ನಿಯಮ (6)ರನಾ ಯ ರಿವಿೀಕ್ಷಣಾಧಿಯಲ್ಲಿ ರುವಾಗಲೇ ಆತ್ನನ್ನು ಸೇವಯಿೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು
ಆದೇವನ್ನು

ಹೊರಡಿಸು ಆದೇವಗಳನ್ನು

ಹೊರಡಿಸುಲ್ಲಿ

ವಿಳಂಬ ಮಾಡತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .

ಉದೆದ ೀವರ್ಕೆ ಗಿ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು ಅೆಂತ್ಸ ಆದೇವಗಳನ್ನು
ರ ಕರಣಗಳನ್ನು

ಬಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ

ಈ

ಹೊರಡಿಷಲು ಬಾಕ್ತ ಇರು

ಮಾಡತ್ಕೆ ದ್ದದ

ಹ್ವಗೂ

ಅವುಗಳನ್ನು

ರ್ಕಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಷಲು ಕರ ಮಹಿಷತ್ಕೆ ದ್ದದ .
ಮತ್ತತ ರಂತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ (ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ) (ತಿದ್ದದ ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, .2022
ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ ದಿರ್ನೆಂಕದ ನಂತ್ರ ನೇಮರ್ಕತಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರವು ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತತ ಎರಡನೆಯ
ರಂತ್ತಕದಲ್ಲಿ ನ ಆಷಪ ದಗಳನ್ನು ಪೂಾ ನಿದವಾನವಾಗಿ ಬಳಷತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .”

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಲರ ಆದೇಶಾನ್ನಸಾರ
ಮತ್ತತ ಅರ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಿ
(ವಿೀರಭದರ )
ಷರ್ಕಾರದ ಅಧಿೀನ ರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ,
ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಮತ್ತತ ಆಡಳತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖ್ಯ,
(ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-1)

